O UCZELNI
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w skrócie UEK jest nowoczesnym
Uniwersytetem o profilu ekonomicznym. Jest on jednym z największych
w Polsce ośrodków gdzie prowadzi się działalność naukową oraz
badawczą. Jego historia zaczyna się w 1925 roku.
Uniwersytet składa się z 3 kolegiów:
1) Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
2) Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
3) Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.
w skład których wchodzą Instytuty, a w skład instytutów wchodzą
Katedry.
Na Uniwersytecie jest wiele kierunków studiów. Są również studia
podyplomowe oraz studia biznesowe MBA prowadzone przez
Krakowską Szkołę Biznesu.
W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu wyróżniono również jednostkę
o nazwie Krakowska Szkoła Biznesu, która organizuje studia
podyplomowe i biznesowe.
Już w trakcie studiów wielu studentów tego uniwersytetu zaczyna pracę.
STUDIOWANIE
Na tym uniwersytecie studiuje 15 tysięcy studentów.
Studiować możesz w języku polskim i języku angielskim. Możesz wybrać
tryb, w jakim chcesz uczestniczyć w zajęciach.
1) tryb stacjonarny - to znaczy, że zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku.
2) tryb niestacjonarny - to znaczy, że zajęcia odbywają się co 2
tygodnie, od piątku do niedzieli. Program studiów w trybie
niestacjonarnym jest taki sam, jak na studiach w trybie
stacjonarnym. Mniejsza liczba godzin na studiach w trybie
niestacjonarnym wymaga przekazania wiedzy w krótszej formie.
W trybie niestacjonarnym część informacji uzupełniasz sam / sama
w domu.
Możesz korzystać z praktyk studenckich. Możesz wyjechać na studia za
granicą Polski w ramach wymiany studenckiej.

Jako student możesz zaangażować się w działanie wielu organizacji
studenckich takich jak:
•
•
•
•

koła naukowe,
Parlament Studencki,
Chór,
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych.

UEK daje wsparcie pieniężne studentom.
Jako student możesz starać się o:
•
•
•
•
•

stypendium socjalne,
stypendium rektora,
stypendium ministra,
stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
zasiłki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma 2 domy studenckie o nazwach
„Fafik” i „Merkury”.

WŁADZE UCZELNI
Rektorem UEK jest doktor habilitowany Stanisław Mazur, profesor UEK.
Rektor reprezentuje Uniwersytet i jest zwierzchnikiem wszystkich
pracowników, doktorantów i studentów.
Prorektorem do spraw Nauki jest doktor habilitowany Paweł Lula,
profesor UEK.
Prorektor do spraw Kształcenia i Studentów jest doktor habilitowana
Karolina Klecha-Tylec, profesor UEK.

BUDYNKI UCZELNI
UEK jest w centrum Krakowa. Uniwersytet leży jest blisko Dworca
Głównego i Ronda Mogilskiego.
Prawie wszystkie budynki Uniwersytetu są w jednym miejscu.
Budynki Uniwersytetu są częściowo dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami. Trwają prace nad likwidacją barier
architektonicznych.

W domu studenckim „Merkury” są 4 miejsca dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchu.
ADRES UCZELNI
Ulica Rakowicka 27, 31-510 Kraków
KONTAKT DO BIURA DO SPRAW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ulica Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon D, Pokój 20
telefon (12) 293-51-20
telefon / fax (12) 293-51-19
telefon komórkowy 695-608-630 / 695-608-640
UWAGA! Telefon komórkowy: 881-921-211 to kontakt wyłącznie dla
osób niesłyszących
adres mailowy: bon@uek.krakow.pl

